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מכרזים והתקשרויות

עדכון ספר קבלנים וספקים ,מכרזי זוטא
עיריית חולון מודיעה ,בהתאם להוראות תקנה  8לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח  ,1987-כי הינה
מעדכנת את ספר הקבלנים והספקים ,למכרזי זוטא של העירייה.
קבלנים בכל סוגי העבודות המפורטות להלן ,וספקים של מוצרים המפורטים להלן ,המעוניינים להירשם
בספר הקבלנים והספקים של העירייה למכרזי זוטא ,מוזמנים לפנות לעירייה לפי הכתובת שתפורט
להלן:
מנהל תשתיות:
צביעת כבישים ותמרור ,התקנת ואחזקת תמרורים ורמזורים ,התקנה תיקון וצביעת מעקות בטיחות,
ומאחזי יד ,תיקונים ואחזקת מערכות המים ,שטיפה ושאיבת מים ביוב ,אחזקה וטיפול במשאבות
ביוב ,עבודות סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות ,ביצוע עבודות מים ,ביוב ותיעול ,צילון וחידוש צנרת
ללא חפירה ,עבודות תאורה ,עבודות ציוד מכני הנדסי ,סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות ואחזקתם,
שטיפה וצילום צנרת תיעול וניקוי קולטנים ,אחזקת תחנות שאיבה למי גשמים ,עבודות ציוד מכני
הנדסי.
מנהל הנדסה
פיקוח על הבניה :קבלני הריסות ,חברות צילומי אוויר ,פורץ מנעולים (מנעולן) ,מפענח צילומי אוויר.
מח' חזות העיר :קבלני יצור והתקנת שילוט ,פרסום חוצות ,חברות לאחזקת שילוט ,חברות לאחזקת
מתקני רחוב.
פיקוח על הבניה:
קבלני הריסות ,חברות צילומי אוויר ,פורץ מנעולים (מנעולן) ,מפענח תצלומי אוויר.
חזות העיר:
קבלני יצור והתקנת שילוט.
אגף גנים ונוף:
חומרי הדברה ,דשנים ,צנרת ואביזרי השקיה ,ריהוט לגן ,פרגולות ,עצים פרחים
אספקה :
וכו' ,גידור ורשתות ,התקנת מתקני משחקים.
ביצוע:

עבודות גינון ומערכות השקיה ,הקמת מזרקות ואחזקה ,עבודות פתוח ,עבודות
עפר ,שלטים ,עבודות מסגרות וגדרות ,שירותי אחזקת גנים וגינון ,גיזום העתקה
וכריתת עצים ,ריסוס והדברה ,תחזוקת פסלים עבודות אבן ומתקנים.

מח' הרכב:
תיקוני מרכבים (פח-פיברגלס) ,צבע זגגות ,ארגזים – מנעולים וצירים ,תיקון טכוגרף ,כיוון סרנים,
מכונאות רכב בנזין ודיזל ,מכונאות משאיות ,תיקון טרקטורים ,חשמל רכב ,תיקון דחסים (חשמל,
הידראוליקה ,ומסגרות) ,מיזוג אויר (רכב ומשאיות) תיקון צמיגים והחלפה,
מסגרות ,תיקון נגררים ,שילוט לרכב (משאיות ,עגלות ,רכב ,קטנועים) מערכות כריזה ,התקנה ושרות,
מערכות שמע (שמע ,מיגון ,אזעקות ,מצלמות ,דיבוריות) ,רפדית רכב ,תיקון כסאות למשאית ,סדנא
ניידת לתיקוני דחס ,שמאות רכב ,מכון רישוי ,ציוד בטיחות לקטנועים ,אביזרים לרכב.

רח' ויצמן  ,58ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,5837309טל' ,03 -5027363/192 :פקס03 -5263632 :

עי ריית חו לון
HOLON MUNICIPALITY
וועדת מכרזים

דוברות העיריה
פרסום ומיתוג ,יחסי ציבור ,דגלול ושילוט ,עיצוב והפקות דפוס חלוקה והפצה ,צילום סטילס לצרכי
יח"צ  +הפקת מגנטים מצילומים.
הסברה ותוכן:
שירותי ניטור ומחקר ברשתות חברתיות ,שירותי תרגום ,שירותי הנגשת מידע באינטרנט לפי חוק
הנגשה לבעלי מוגבלויות ,שירותי צילום וידאו ועריכת סרטונים קצרים לשימוש דיגיטלי.
מח' פרויקטים:
הקלטה ותמלול ,תחזוקת מתקנים לטיהור מים ,העתקת אור ,ניקיון ,דפוס ושיכפול ,שליחויות ,הפעלת
מזנון ,מכונות צילום ,תווי שי.
אחזקת בית העירייה:
מעליות.
אגף הכנסות:
קריאת מדי מים ,חלוקת הודעות תשלום ,הדפסת הודעות לתשלום ,שירותי חקירות ,מענה אנושי
לגביית תשלומים ,אכיפת גבייה לסוגיה .
אגף חשבות:
בודקי שכר ,ביצוע התאמה כרטיסי אשראי ,שירותי סליקה פנסיונרית.
מערך תברואה וסביבה:
פינוי גזים ,פינוי אשפה ,טיאוט רחובות ,סיירת תברואה ,לוכדי נחשים ,עורבים וזוחלים ,שרותי
טרקטורים ,ניקיון מרכזים מסחריים ,ניקיון שטחים ,ניקיון שירותים ציבוריים .
אגף מבנה ציבור:
אספקה ,התקנה ,שיפוץ אחזקה ותחזוקה של :שיש ,דודים ,משאבות ,דלתות פלדה ,ברזיות אינטרקום,
אדניות ונטות ,פי.וי.סי ,פרקטיים ,שטיחים וילונות ורטיקלים ,מיזוג אויר ,עבודות פחחות ,ארגזי חול
+ציפוי ,מתקני ספורט ,אינטרקום אנטנות ,מערכות כריזה ואזעקה ,מערכות גילוי וכיבוי אש כריזה
אינטרקום ,תחזוקת ובדיקת מעליות ,מערכת אוורור מרכזית ,תאורה ממוחשבת ,טיח אקוסטי ,מערכת
ספרינקלרים ,הובלה אריזה ואחסון.
אגף הפיקוח:
גריטת רכבים ,גרירת רכבים ,שמאות רכב.
אגף הביטחון:
שירותי שמירה ואבטחה ,אספקת מחסומים ,התקנת ושירות למערכות אזעקה ,מכירה והתקנת מערכות
לחצני מצוקה ,התקנה ושירות למערכות טמ"ס .
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מחלקת רכש ואספקה :
אספקה של :מוצרי חשמל ,צבעים ,מוצרי אינסטלציה ,ריהוט משרדי וכסאות ,אספקה
טכנית ,מוצרי נייר ,ציוד משרדי ,ציוד מטלטלין לכיבוי אש ,מכונות צילום
ופקסימיליות ,מתקני חצר ,משטחי גומי ,מכלי אצירה ,שירותי הובלה,
ריהוט גני ילדים ,ביגוד ,מזון וכיבוד ,מתקני מים ,ציוד עבור מחסני החירום.
מערכות מידע ותקשוב:
אספקת ציוד ,תוכנת ועבודות נלוות:
מחשבים ,שרתים ,מסמכים וציוד נלווה מסוג ציוד היקפי או רכיבי פנים שונים לכל סוגי המחשבים
ושרתים ,מדפסות ,סורקים ,ציוד מולטימדיה הקרנה וציוד משלים ונלווה ,רישוי תוכנות כולל
מייקרוסופט ,ציוד מתוצרת חברת  appleכולל ציוד היקפי או רכיבי פנים ,ציודי תקשורת כולל
רכיבים אקטיביים ,פסיביים ועבודות נלוות ,ציוד טלפוניה כולל מרכזיות דיגיטליות ,אנאלוגיות
ו  IPכולל עבודות תחזוקה ושירותים נלווים ,ציוד ותוכנת אבטחת מידע ועבודות נלוות .
קבלנים וספקים בענפים נוספים המעוניינים להיכלל בספר הקבלנים והספקים של העירייה מוזמנים
לפנות כאמור להלן.
כל קבלן יציין בפנייתו את הפרטים ויצרף את המסמכים הבאים:
שם ,שם עסק ,מס' ת.ז /ח.פ ,כתובת ,מספר טלפון נייד ,פרופיל העסק ,ניסיון והמלצות ,תעודות
ורישומים ,אישורים על ניהול חשבונות וניכוי מס במקור ,עוסק מורשה למע"מ .
את המסמכים יש להעביר במסירה אישית במעטפה סגורה למערך מכרזים קומה  3חדר  329בבניין
העיריה ,רחוב ויצמן , 58חולון.
ועדת המכרזים של העירייה תקבע לאחר בדיקת המסמכים את רשימת הקבלנים והספקים שיכללו
בספר הקבלנים והספקים לצורך מכרזי זוטא של העירייה.
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